
Campinas, 29 de junho de 2000 

Para: Imprensa 

De: Conselho Regional de Psicologia SP - Subsede Campinas 

Ref.: Comemorações 10 anos Estatuto da Criança Adolescente 

Este ano comemoramos 10 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, 
a lei brasileira que confere cidadania e dignidade às nossas crianças e 
adolescentes. 

No processo de implantação do ECA alguns progressos já foram 
alcançados, principalmente no que diz respeito à sociedade civil. = ^ . 

Entretanto, as políticas públicas ainda estão muito aquém do que prega a 
doutrina do ECA. 

Em Campinas, cidade em que tem tido episódios bastante controvertidos 
com relação às políticas para a infância e juventude, decidimos que é hora de 
unir forças em prol da implantação efetiva do ECA, que torna crianças e 
adolescentes sujeitos de direitos. 

O Conselho Regional de Psicologia - Subsede Campinas, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Fórum Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente, e mais 24 entidades ONGs e OGs, uniram-
se para comemorar esta data tão importante. 

Dando sequência ao projeto "Pensando os 10 anos do ECA e 
projetando o futuro da infância e adolescência no Brasil", realizaremos no 
dia 13/07 (data da promulgação do ECA) um evento na Praça da Catedral, em 
Campinas. 

Das 13:00 às 17:00 horas estarão reunidos na praça, crianças e 
adolescentes de várias entidades, com exposições de painéis sobre o trabalho 
realizado nas entidades, apresentações de clown, ciranda, contadora de estórias 
e capoeira. Além disso, estaremos distribuindo uma carta-aberta à população. 

Contamos com a sua colaboração para a divulgação e cobertura 
jornalística deste evento. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone (19) 
243-7877 / 241.8516. 
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